Szczegóły oferty: Karpacz. Usługi turystyczne i komercyjne. Dz. nr 1131 przy ul. T. Kościuszki.
Data dodania: 2013-07-31 10:14:19
Województwo: dolnośląskie
Miejscowość: Karpacz
Kod pocztowy: 58-540
Sposób zagospodarowania: handel i usługi, sport i rekreacja, hotele i gastronomia, turystyka, oświata,
Opis: ogĂłlnyÂ opisÂ nieruchomoŚci gruntowej niezabudowanej,oznaczonej nr. ewid. 1131, obręb: karpacz â?? 3,
am-11, o pow. 0,2702 ha, położonej przy ul. tadeusza kościuszkiÂ Â lokalizacja nieruchomości ma miejsce na
niezagospodarowanych obrzeżach osiedla skalnego w strefie pośredniej miasta. działka nr 1130 jest z trzech stron
otoczona geodezyjnie wydzielonymi drogami, tj. drogą wewnętrzną o nawierzchni szutrowej- ul. tadeusza kościuszki,Â
gruntową drogą wewnętrzną â?? ul. władysława reymonta.z uwagi na brak zagospodarowania terenu oraz położonych
w bliskim sąsiedztwie instalacji i urządzeń mediĂłw miejskich lokalizację określono jako niekorzystną. w dalszym
sąsiedztwie przy ul. jana matejki znajduje się pojedyncza zabudowa mieszkalno â?? pensjonatowa, domy mieszkalne
jednorodzinne oraz tereny zieleni i obszary leśne. opisywany teren ma zrĂłżnicowaną konfigurację ze spadkiem od drogi
â?? ul. tadeusza kościuszki. na działce rosną pojedyncze drzewa, kilkuletnie samosiejki, krzewy.nieruchomość znajduje
się w jednostce miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego f â?? osiedle skalne i oznaczona jest symbolem
ut 2 â?? tereny usług turystycznych i komercyjnych. użytkowanie podstawowe budynkĂłw i zagospodarowania terenu
obejmuje następujące funkcje:usługi turystyki (wg art. 3 ustawy o usługach turystycznych); handel
detaliczny;gastronomię;Â usługi ochrony zdrowia; usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki. funkcje dopuszczalneÂ
(uzupełniające) m. in.: mieszkalnictwo jednorodzinne â??Â zajmujące nie więcej niż 15%Â wyznaczonego liniami
rozgraniczającymi terenu i nie więcej niż 30% pow. c. budynku usługowego, wielofunkcyjnego.warunki zabudowy i
zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki f â?? osiedle
skalne uchwalony uchwałą nr xxi/132/03 rady miejskiej w karpaczu z dnia 11 grudnia 2003 r., publikacja dziennik
urzędowy wojewĂłdztwa dolnośląskiego z dnia 3 lutego 2004 r., nr 20, poz. 378).dostęp do uchwały, a także wypisĂłw i
wyrysĂłw podanej jednostki planistycznej jest możliwy poprzez stronę internetową www.karpacz.pl â?? (bip â?? biuletyn
informacji publicznej â?? zagospodarowanie przestrzenne). Â Â Â Â Â powyższy opis należy traktować jako
orientacyjny i nie dający podstaw do pełnej oceny wartości użytkowej nieruchomości. zapraszamy do osobistego oglądu
oferowanej nieruchomości i jej otoczenia.opis zdjęć:1. droga dojazdowa ( ul. t. kościuszki) do nieruchomości od strony
ul. jana matejki.2. skrzyżowanie ulic t. kościuszki z ul. w. reymonta. po lewej teren działki nr 1131.Â Â po prawej teren
lasĂłw państwowych.3. stan terenu,Â na ktĂłrym wydzielono działkę nr 1131.4. po prawej teren, na ktĂłrym wydzielono
działkę nr 1131 od strony ul. w. reymonta.5. nieruchomości zabudowane przy ul. jana matejki w sąsiedztwie
sprzedawanej nieruchomości.
Kontakt w sprawie oferty: janusz kość, małgorzata chamielec, tel. 75/7618611
e-mail: gnip@karpacz.eu

